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Sdružení maminek Sluníčko o.s. 

Poslání organizace 

Základním posláním organizace je posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů. 

Toto poslání naplňujeme provozováním Centra pro rodinu Sluníčko a Klubu Bublina, která jsou 

zařízením komunitního, multigeneračního, integračního centra a slouží jako sociální prevence. 

 

Významná data organizace 

17. 05. 2002 – registrace Sdružení křesťanských maminek Sluníčko 

15. 01. 2003 – zahájení činnosti v prostorách Charitního střediska pro děti a mládež Kometa 

01. 01. 2004 – stěhování do prostor bývalé polské MŠ na ulici G. Morcinka 

01. 08. 2004 – změna názvu z Mateřského centra Sluníčko na Centrum pro rodinu Sluníčko 

01. 03. 2005 – změna názvu sdružení na Sdružení maminek Sluníčko 

01. 06. 2006 – stěhování do prostor bývalé MŠ na ulici Jurkovičova 

01. 08. 2008 – zahájení celotýdenního provozu Klubu Bublina 

 

Orgány organizace 

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která je tvořena všemi členy sdružení. Výkonným 

orgánem je volená tříčlenná rada. Tato rada fungovala po celý rok 2012 v tomto složení: Mgr. 

Lenka Kalniková, předsedkyně sdružení; Ivana Reisová, místopředsedkyně sdružení a Ing. Lukáš 

Kalnik, místopředseda sdružení. 

 

Hlavní činnost organizace 

V rámci našich aktivit jsme rozdělili naši činnost na dvě hlavní cílové skupiny: 

Centrum pro rodinu Sluníčko – rodiny s dětmi, které pečují o děti do šesti let  

Jedná se o zařízení pro prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti do 6 let. Novými 

aktivitami pro tuto cílovou skupinu jsou programy na posílení rodičovských kompetencí. 

Klub Bublina – děti ve věku od 6 do 12 let  

 Slouží k vytváření atraktivního prostředí k využití volného času a jako sociální prevence. 

Dalšími významnými aktivitami byly sociální činnosti, a to jak aktivity pro rodiny s dětmi 

v pěstounské péči, tak také pro ohrožené rodiny, kde jsme zejména spolupracovali s Azylovým 

domem v Karviné.  
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Centrum pro rodinu Sluníčko 

Centrum pro rodinu Sluníčko je jedinou organizací v Karviné, která poskytuje služby na podporu 

zdravé rodiny. Byť jsme začali tradičně, jako mnohá mateřská centra, je naším cílem vést 

profesionální organizaci, která kvalitně poskytuje různorodé služby rodinám a která je schopna 

coby partner hájit zájmy rodiny na úrovni obce. Volnočasové a vzdělávací aktivity jsme rozšířili o 

sociální činnost, která je zaměřena na rodiny s dětmi. 

Pravidelně zjišťujeme zájmy a potřeby rodin s malými dětmi a těmto potřebám se snažíme 

přizpůsobit i naše programy. Pracujeme na základě pověření sociálně právní ochrany, kde se 

významně zaměřujeme nejen na preventivní činnost, ale také na služby pro rodiny s dětmi 

v pěstounské péči. 

 

SOCIÁLNÍ ČINNOST – seznam služeb 

Služby pěstounům 

PORADENSTVÍ – v rámci činnosti organizace jsme poskytovali poradenství a osvětu NRP, a to jak 

rodinám s NRP, tak jejich příbuzným či veřejnosti (12 osob) 

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ – v rámci Klubu Bublina bylo realizováno zdarma doučování (2 děti) 

OSVĚTA NRP – jednalo se o osvětovou aktivitu (3 semináře/besedy), která měla veřejnosti a 

potencionálním zájemcům přiblížit problematiku náhradní rodinné péče (celkem 31 účastníků) 

SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ – dne 20. 3. 2012 jsme v souvislosti s novelou zákona o SPOD uspořádali 

setkání rodin s dětmi NRP s vedoucí OSPOD Karviná Mgr. Renatou Chytrovou. Součástí setkání bylo 

také hlídání nejmenších dětí. Akce se zúčastnilo 14 dospělých a 4 děti na hlídání 

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKTIVITY – na podporu integrace rodin s dětmi v NRP jsme realizovali 

kulturní veřejné akce, kde rodiny s dětmi v NRP měly vstup zdarma (Hurá prázdniny, Den pro 

rodinu, Exkurze do hasičské zbrojnice) 

 

Služby ohroženým rodinám 

Realizovali jsme následující aktivity, do kterých se zapojilo celkem 14 maminek. 

KURZ VAŘENÍ – byly realizovány 2 bloky / kurzy, každý měl celkem 4 setkání (celkem 8 setkání). 

Aktivitou prošlo celkem 8 různých maminek z AD (což odpovídá individuálnímu přístupu, který byl u 

aktivity potřebný) 

AKTIVITY NA ROZVOJ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ – 8 maminek 

1. KURZ MASÁŽE A KURZ MANIPULACE S KOJENCI – aktivity proběhly za účasti 3 maminek. Kurzy 

byly realizovány v prostorách azylového domu (AD) pro maminky s dětmi do jednoho roku.  
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2. CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI – v prvotním plánu byla integrace maminek z AD do skupiny 

ostatních maminek v centru. Vzhledem k nízké motivaci této cílové skupiny a jisté „sociální 

vyloučenosti“, kdy se nechtějí setkávat s jinými maminkami než z AD, jsme rychlou integraci 

vyhodnotili za nereálnou. Proto jsme na tuto aktivitu také docházeli do AD. Nutno říci, že u 

maminek i dětí, které přišly na lekce opakovaně by vidět znatelný „posun“. Maminky lépe 

reagovaly na své děti, nenechávaly je volně pobíhávat a rozhazovat pomůcky a naváděly je k 

zapojení do programu. Děti se při opakovaných návštěvách zdály být soustředěnější, 

vyrovnanější a samy opakovaly cviky z minula. 

3. PORADENSTVÍ ROZVOJE RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ/ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ – 

poradenství tedy navazovalo na kurz vaření, většinou probíhalo tak, že jsme sami připravily 

nějaké téma, na které jsme se vedli diskusi a tak aktivizovaly maminky. Aktivita proběhla 8 x za 

účasti 8 maminek. Dále bylo poradenství nabízeno jako součást při programech, které se 

zaměřují na podporu rozvoje dítěte (u takovýchto poradenství nebylo zvlášť). 

MÍSTO PRO PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE 

Pro tuto aktivitu byly vyhrazeny 2 hodiny týdně (úterý od 16:00 – 18:00) ve vyhrazené místnosti 

organizace. Metodicky jsem se řídili zveřejněnými metodikami o.s. Amalthea. Aktivita byla 

nabídnuta OSPOD a prezentována na setkání pěstounů, kteří ji uvítali při zajištění styku s 

biologickou rodinou. V době realizace nebyl poptáván žádný asistovaný kontakt, nicméně v 

12/2012 jsme byli požádáni o zajišťování kontaktu dvou dětí v NRP s matkami. 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 

Realizace skupiny probíhala po cvičení. Celkem proběhlo 4 skupiny s účastí 5 maminek. 

 

Projekt: Preventivní programy na podporu rodiny v Karviné a okolí 

Prostřednictvím projektu „Společně pro rodiny s dětmi“, který jsme realizovali, jsme začali SÍŤOVAT 

ORGANIZACE, které rodinám poskytují sociální služby, čímž se nám podařilo získat kontakty na 

spolupracovníky nejen pro sebe ale rozšířit je mezi všemi organizacemi. Výstupem byl pak společný 

leták s kontakty na organizace, které řeší uvedené sociální situace. Leták formátu A3 je vyvěšen v 

provozovně i v provozovnách „partnerů“, včetně OSPOD. 

 

Centrum pro rodinu Sluníčko – seznam služeb 

Aktivity byly zaměřeny na rodiny s dětmi od 0 do 4 let věku. Zejména se jednaly o podporu trávení 

volného času rodin s dětmi, zájmovou činnost a pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích 

akcí pro rodiny s malými dětmi. 

Součástí nabídky programů byly programy na POSÍLENÍ RODIČOVSKÉ ROLE a to se zaměřením na 

děti předškolního věku. Zde byli rodiče rozděleni do skupin dle věku dítěte a byli lektorkou vedeni k 

podpoře rozvoje dítěte, jeho stimulaci, ale také vytyčování hranic, což je žhavým tématem mnoha 

rodin. Celkem se jednal o 2 PROGRAMY s celkovou účastí (počet návštěv) 2309 dospělých a 2760 

dětí. Dle interního hodnocení bychom tyto programy rádi rozšířily i o programy pro rodiče školních 
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dětí, kde vidíme také potřebu nasměřovat rodiče k tomu, jak řešit specifické situace. Dalšími 

programy na podporu rodičovských kompetencí byly NÁCVIKY ROZVOJE PÉČE O DÍTĚ (manipulace s 

kojencem) – 15 dospělých a 15 dětí, BESEDY a KURZY se zajištěným hlídání dětí 9 besed, 41 osob či 

PŮJČOVNA KNIH s nabídkou cca 120 titulů věnovaných výchově dítěte. 

 

Neméně důležitou a mnohdy opomíjenou aktivitou je tzv. VOLNÁ HERNA (evidováno 4157 rodičů a 

3762 dětí), která dává prostor pro setkávání, navazování vztahů a budování komunit rodičů. Ta byla 

v provozu každý pracovní den od 8:30 – 12:00 a 14:00 -18:00 a s cílem podpořit setkávání celých 

rodin rozšířili jsme ji o dvě specifické aktivity: 

NEDĚLE PATŘÍ RODINĚ (nedělní provoz herny) v tomto období se aktivity účastnilo 30 dospělých 

a 45 dětí 

BABI, DĚDO, POJĎTE SI HRÁT (1/měsíčně) -  aktivita probíhala každé první úterý v měsíci. 

Pravidelně ji využívaly 2 rodiny, které chodily do centra s babičkou. Senioři se ale zapojili i do 

jiných aktivit (Montessori klub, herna). Celkem máme evidováno 25 vstupů seniorů 

 

Dále byly realizovány SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY – V roce 2012 proběhlo na 15 akcí pro 

rodiny s dětmi. Největší z nich byly: 

Martin na bílém koni – akce proběhla 9. 11. 2012 v parku B. Němcové a účastnilo se jí odhadem 

na 200 osob 

Na Vánoce všichni spolu – akce proběhla 24. 12. 2012 na Masarykově náměstí v Karviné a 

účastnilo se jí na 300 osob.  

 

KLUB MONTESSORI -  pro rodiče, kteří si chtějí alternativně zaměřit svůj výchovný styl, proběhly 

dva pravidelné kluby pro rodiče s dětmi od 1 roku a děti od 3 let. Celkem se do aktivity zapojilo 15 

rodin (jedná se o cca 40 osob), které docházejí na jednotlivé lekce klubu.  Evidováno je 110 vstupů 

rodičů a 110 vstupů dětí. 

Pro rodiče, kteří z důvodu hledání zaměstnání či zvyšování kvalifikace jsme realizovali 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY -  HLÍDÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ. Po dobu projektu máme evidováno hlídání. 

 

Sluníčko v číslech 

Od roku 2003 služeb Centra pro rodinu Sluníčko alespoň jednou využilo celkem 1900 rodin (údaj je 

z listiny, kde se zaznamenávají rodiče, když poprvé přijdou do herny). 

V roce 2012 služeb centra opakovaně využilo 7000 rodičů a 8014 dětí. Navíc do centra přišlo 

v tomto roce rekordních nových 207 rodin. 
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Klub Bublina 

Bublina je dětský klub, kam mohou děti přicházet vždy, když mají chuť a čas. Od pondělí do pátku je 

pro ně připraven neorganizovaný i organizovaný program, jako jsou: hry, soutěže, akce, výlety atd. 

Klub je otevřen jak po celý školní rok, tak v době prázdnin.  

Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 6 do 15 let. 

Cíle klubu Bublina: 

- vytváření atraktivního prostředí k využití volného času dětí 
- realizace klubových aktivit 
- podpora mimoškolních aktivit 
- sociální prevence 

 

Principy fungování: 

- do klubu mají děti volný vstup – není požadována pravidelná účast 
- děti zde přicházejí bezplatně (u neorganizovaných aktivit) 
- děti se mohou zapojit do tvorby programů a aktivit 

 

Seznam služeb 

Denní provoz 

Klub je otevřen pro všechny děti od 6 do 12 let. Dle uvážení vedoucí klubu mohou přicházet i děti 

do 15 let. V tomto případě se jedná zejména o děti, které byly několikaletými pravidelnými 

návštěvníky klubu a přesáhly věkovou hranici 12 let. 

Denní provoz je v pracovní dny od 13:30 do 17:30, v době školních prázdnin od 8:30 – 14:00.  

Děti jsou po příchodu evidovány a mohou zde trávit čas společně se svými vrstevníky. K dispozici je 

nejen vybavená klubovna, ale také soubor deskových her, fotbálek, stolní tenis. 

Neorganizovaná a organizovaná činnost 

Na konci roku 2008 jsme zjistili potřebu dětí po pravidelné a systematičtější práci v klubu. Proto 

jsme dosavadní činnost rozdělili na organizovanou a neorganizovanou (v časový prospěch 

neorganizované). Do klubu i nadále mohou přicházet zdarma všechny děti, které mají o klub zájem, 

ale jsou navíc vymezeny pravidelné aktivity, které jsou určeny jen pro děti, které se zajímají o 

organizovanou činnost, a proto se staly členy klubu. 

Výběr aktivity pro členy klubu: florbal, keramika, Klub deskových her, Noc na Bublině 

Realizované programy: 

Florbal – jednou týdně byl pro děti realizován florbal v blízké tělocvičně.  Na aktivitě se účastnila 

nestálá skupina cca 25 dětí, máme evidováno 229 vstupů 

Keramika pro děti – aktivity se účastnilo 20 dětí, máme evidováno celkem 186 vstupů 
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Doučování dětí - probíhalo každé v úterý a to od 13:30 – 15:00 

Psychosociální výcvik s prvky dramatických metod (dramaťák) – program byl zaměřen na rozvoj 

charakteru, empatie, poznání sebe sama. V tomto roce jsme začlenili do i témata z oblasti 

prevence 

Výlety – podnikali jsme s dětmi výlety do blízkého okolí Beskydských vrchů, ZOO a návštěva 

Hornického muzea. Pro mnohé to byl téměř první kontakt s horami, protože na ně s rodiči často 

nejezdí 

Příměstské tábory – v roce 2012 jsme realizovali dva příměstské tábory v rámci letních prázdnin 

v prostorách klubu 

 

Bublina v číslech 

V roce 2012 klub poprvé navštívilo 161 nových dětí. Celková návštěvnost klubu v roce 2012 byla 
5 394 dětí. 
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Finanční zpráva 

K výroční zprávě jsou přiloženy následující dokumenty: 

 příloha k účetní závěrce za rok 2012 

 výsledovka za rok 2012 

 rozvaha v plném rozsahu za rok 2012 

 

Spolupráce a členství v jiných organizacích 

Jsme členy Sítě mateřských center v ČR a aktivně se podílíme na spolupráci s ostatními centry v 

moravskoslezském kraji v rámci Regionálních setkávání. 

Dále spolupracujeme s organizací KSVČ Juventus na celoměstských akcích. 

 

Grantoví partneři a donátoři 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

 

 

    Globální grant EU, operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

 

Moravskoslezský kraj 

 

Statutární město Karviná 

 

 

Nadace OKD 

  

 

 

http://centrum-slunicko.cz/www/index.php?option=com_banners&task=click&bid=1
http://centrum-slunicko.cz/www/index.php?option=com_banners&task=click&bid=3
http://centrum-slunicko.cz/www/index.php?option=com_banners&task=click&bid=4
http://centrum-slunicko.cz/www/index.php?option=com_banners&task=click&bid=6
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Kontaktní a identifikační data 

Název organizace: 

Sdružení maminek Sluníčko o.s. 

Číslo a datum registrace: 

17.5.2002; VS/1-1/50 196/02-R 

IČO: 265 91 537 

 

Sídlo sdružení: 

Dolní Marklovice 232, Petrovice u Karviné, 735 72 

Statutární zástupce: 

Mgr. Lenka Kalniková 

Telefon: 608 615 318 

 

Provozovna: 

Jurkovičova 1547, Karviná – Nové Město, 735 06 

Web: www.centrum-slunicko.cz; bublina.webnode.cz 

E-mail: slunicko@centrum-slunicko.cz 

 

Bankovní spojení: 

Poštovní spořitelna Karviná 

Číslo účtu: 179145479 / 0300 

http://www.centrum-slunicko.cz/
mailto:slunicko@centrum-slunicko.cz

